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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 17/17.12.2020 г. 

от редовно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 347 

 По т.6 от дневния ред – Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 

2021 г. за община Горна Оряховица. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 66, ал. 1, чл. 67, чл.71 и 71а от Закона за местните данъци 

и такси, чл.31, 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците  и чл. 9, чл. 10 и чл. 11а и 

11б от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на 

услугите, съгласно чл.9 от ЗМДТ в Община Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

І. Одобрява план-сметка за необходимите приходи и разходи за 2021 г., както 

следва: 

  

1. Приходи 

1.1. Такса битови отпадъци от юридически и физически лица, в т.ч. стари 

задължения                     4 100 247 

лв. 

1.2. Намаление от такса битови отпадъци от юридически и физически лица, 

поради заплащане на база количество      - 698 176 лв. 

1.3. Намаление от граждани и юридически лица, декларирали че няма да ползват 

имотите си през 2021 г.          - 50 543 лв. 

1.4 Намаление от организации с облекчен режим – училища, детски градини, 

читалища, болница, ДКЦ и др.           -215 955 лв. 

      Всичко:                     3 135 573 лв.

  

2. Разходи  

2.1.  За сметосъбиране, сметоизвозване и осигуряване на съдове  

                          

1 527 874 лв. 

2.2.  За проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депа                                                                                633 860 лв. 

2.3.  За поддържане на улици, алеи, паркове, площади и други територии 

предназначени за общо ползване                 973 839 лв. 

              Всичко:                                   3 135 573 лв. 

 

 

II. Определя цена на съд в годишен размер, с честота на извозване според 

заповед № 3600/30.10.2020 г. както следва: 
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Справка  

за определяне на разход за сметосъбиране и сметоизвозване  

според вида на съдовете за битови отпадъци за 2021 г. 

         

№ 
Вид  

контейнер 
Брой 

Обем  

куб. 

м. 

Честота 

на  

извозване 

Количество 

отпадък 

к.6=к.3 х 

к.4 х к.5 

Относително 

тегло към 

общото кол. 

отпадък  

(в %) 

Относително 

тегло към 

общите 

разходи за 

ТБО от 

2 161 734 лв. 

(в %) 

Цена на  

база 

разход на 

съд 

к.9=к.8/к.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 "Бобър" 65 1.1 365 26 097.50 9.47 204 751.61 3150.02 

2 "Бобър" 610 1.1 182 122 122.00 44.32 958 125.33 1570.70 

3 "Бобър" 890 1.1 104 101 816.00 36.95 798 811.75 897.54 

4 "Кука" 8 0.110 365 321.20 0.12 2 520.02 315.00 

5 "Кука" 317 0.110 52 1 813.24 0.66 14 226.03 44.88 

6 "Кука" 1 315 0.240 52 16 411.20 5.96 128 756.38 97.91 

7 "Кука" 20 0.240 365 1 752.00 0.64 13 745.56 687.28 

8 Контейнер 25 4.0 52 5 200.00 1.89 40 797.33 1631.89 

  Всичко: 3 250     275 533.14 100.00 2 161 734.00 665.15 

 

 

ІII. Определя размера на таксата за битови отпадъци за 2021 година 

пропорционално на база промил върху данъчната оценка на имотите на гражданите и 

върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на активите на 

юридическите лица. 

 

ІV. На основание чл.67 от ЗМДТ, Общински съвет определя размер на промила 

за такса за битови отпадъци за 2021 г. на населените места от Общината, както следва: 

 

1. За юридически лица 

 

1.1. За гр. Г.Оряховица, гр. Д.Оряховица, с. Драганово, с.Първомайци, 

с.Поликраище, с.Правда, Върбица, Писарево, Крушето, Янтра, Стрелец, Горски 

Горен Тръмбеш, Горски Долен Тръмбеш и Паисий, за които общината осигурява 

услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата на териториите 

за обществено ползване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депо за 

битови отпадъци       7,8 на хиляда 

в т.ч. : 

а) за сметосъбиране и сметоизвозване    3,8 на хиляда 

 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа   1,6 на хиляда 

 в) за поддържане териториите за обществено ползване 2,4 на хиляда 

 

2. За недвижимите имоти на гражданите  
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2.1. За недвижими имоти на граждани, за които общината осигурява услугите по 

сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на териториите за обществено ползване, 

обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депото за битови отпадъци, за 

град Горна Оряховица, град Долна Оряховица  5,2 на хиляда 

в т.ч. : 

 а) за сметосъбиране и сметоизвозване    2,6 на хиляда 

 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа   1,1 на хиляда 

 в) за поддържане на териториите за обществено ползване     1,5 на хиляда 

 

2.2. За недвижими имоти на граждани, за които общината осигурява услугите по 

сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на териториите за обществено ползване, 

обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депото за битови отпадъци, с. 

Драганово, с. Първомайци, с. Поликраище, с.Писарево, с.Върбица   

         5,6 на хиляда 

в т.ч. : 

 а) за сметосъбиране и сметоизвозване    2,7 на хиляда 

 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа   1,1 на хиляда 

 в) за поддържане на териториите за обществено ползване    1,8 на хиляда 

 

2.3. За недвижими имоти на граждани, за които общината осигурява услугите по 

сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на териториите за обществено ползване, 

обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депото за битови отпадъци, с. 

Правда, с.Янтра, с.Крушето   

 

         6,1 на хиляда 

в т.ч. :  

а) за сметосъбиране и сметоизвозване    3,0 на хиляда 

 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа   1,2 на хиляда 

 в) за поддържане на териториите за обществено ползване     1,9 на хиляда 

 

2.4. За недвижими имоти на граждани, за които общината осигурява услугите по 

сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на териториите за обществено ползване, 

обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депото за битови отпадъци, 

с.Стрелец, с.Г.г.Тръмбеш, с. Г.д.Тръмбеш и с. Паисий        6,6 на хиляда 

в т.ч. : 

 а) за сметосъбиране и сметоизвозване           3,2 на хиляда 

 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа          1,3 на хиляда 

 в) за поддържане на териториите за обществено ползване            2,1 на хиляда 

 

 3. За недвижими имоти, собственост на граждани ползвани за 

производствени, търговски  и други нужди             7,4 на хиляда 

в т.ч. : 

 а) за сметосъбиране и сметоизвозване      3,6 на хиляда 

 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа     1,5 на хиляда 

 в) за поддържане на териториите за обществено ползване       2,3 на хиляда 

 4. За жилищни имоти на фирми промилът се определя в размерите по т. 2 

 

5. За недвижимите имоти на държавни и общински училища извън 

гр.Горна Оряховица                   1,6 на хиляда 
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в т.ч. : 

 а) за сметосъбиране и сметоизвозване          0,8 на хиляда 

 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа         0,3 на хиляда 

 в) за поддържане на териториите за обществено ползване           0,5 на хиляда 

 

6. За недвижимите имоти на държавни и общински училища в гр.Горна 

Оряховица         3,6 на хиляда 

в т.ч. : 

 а) за сметосъбиране и сметоизвозване      1,8 на хиляда 

 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа     0,7 на хиляда 

 в) за поддържане на териториите за обществено ползване       1,1 на хиляда 

 

7. За недвижимите имоти на общински детски градини в гр.Горна 

Оряховица          1,5 на хиляда 

в т.ч. : 

 а) за сметосъбиране и сметоизвозване        0,9 на хиляда 

 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа       0,4 на хиляда 

 в) за поддържане на териториите за обществено ползване        0,2 на хиляда 

 

8. За недвижимите имоти на общински детски градини / извън гр.Горна 

Оряховица / и читалища             0,3 на хиляда 

в т.ч. : 

  

а) за сметосъбиране и сметоизвозване          0,1 на хиляда 

 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа         0,1 на хиляда 

 в) за поддържане на териториите за обществено ползване          0,1 на хиляда 

 

 

9. За недвижимите имоти на МБАЛ Св.Иван Рилски, ДКЦ ЕООД и 

Фондация Център Промяна      1,5 на хиляда 

в т.ч. : 

 а) за сметосъбиране и сметоизвозване          0,9 на хиляда 

 б) за обезвреждане на битови отпадъци в депа         0,4 на хиляда 

 в) за поддържане на териториите за обществено ползване           0,2 на хиляда 

 

10. Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на 

молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от 

законно регистрираните вероизповедания в страната. 

 

V. Определя да не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за 

имотите, които няма да се ползват през цялата 2021 г. и е подадена декларация за това 

от собственика и ползвателя в срок до 31.12.2020 г. 

 

„                                 „                                  „ 

                                                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                    /ДИМИТЪР НИКОЛОВ/ 

 


